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O QUE E� ISSO?
Este documento fornece algumas orientações e recursos so-
bre como organizar os jogos da D&D Adventurers League em
um ambiente público, como uma convenção, loja de jogos ou
biblioteca; como alternativa, pode ser aplicado à hospedagem
de eventos virtuais públicos.
Adicionais para este documento incluem o Guia do Joga-

dor de Forgotten Realms v11.0, o Guia do Mestre de For-
gotten Realms v11.0, e a Forgotten Realms FAQ.
Este documento fala especi�icamente sobre o suporte para

o jogo da D&D Adventurers League ambientado em Forgotten
Realms, que inclui todas as aventuras da Adventurers League,
exceto as de Eberron: Oracle of War (série EB) e Ravenloft:
Mist Hunters (série RMH). No entanto, a maior parte das ori-
entações aqui podem ser aplicadas a essas duas outras cam-
panhas também.

ORGANIZANDO-SE
Para organizar os jogos da D&D Adventurers League em

espaços públicos, você precisará do seguinte:
• Um lugar para jogar (virtual ou presencial)
• Datas e horários especı�́icos para o jogo
• Código de conduta para participantes (ver “Considera-
ções Importantes”)

• Aventuras
• Equipe para ajudá-lo a organizar
• Mestres para narrar as aventuras
• Acesso a outras documentações da Adventurers League

ONDE JOGAR
Existem muitas opções para jogar os jogos da D&D Adven-

turers League publicamente. Aqui estão alguns dos locais
mais comuns.
Convenções. Se você estiver interessado em organizar a

D&D Adventurers League como parte de um evento existente,
como uma convenção, fale com o organizador da convenção.
Eles terão requisitos especı�́icos que devem ser seguidos cui-
dadosamente para integrar o jogo da D&D Adventurers Lea-
gue em seu evento. Se você está procurando criar um evento
principalmente com o jogo da D&D Adventurers League por
conta própria, há um suporte adicional disponıv́el e está lista-
do abaixo.
Lojas de Jogos. Para encontros locais mais regulares, sua

melhor aposta é encontrar uma loja de jogos próxima interes-
sada em acolher jogos de D&D. Você pode encontrar lojas que
fazem parte da Wizards Play Network, uma rede de lojas
o�icialmente assistida, acessando o Store & Event Locator.
Consulte o gerente da loja ou o funcionário responsável pela
área de jogos para saber como agendar suas mesas.
Bibliotecas e outros locais. Outras boas opções presenci-

ais incluem bibliotecas locais, muitas das quais têm progra-
mação que oferece suporte a jogos. Veri�ique com o coordena-

dor do programa. Os centros comunitários e outras organiza-
ções de enriquecimento também podem oferecer opções
acessıv́eis ao público para jogar.
Online. Cada vez mais jogadores se reúnem online para

jogar as aventuras da D&D Adventurers League a cada ano. A
Wizards of the Coast mantém um servidor o�icial de D&D no
Discord onde você pode conversar com a comunidade de
D&D e publicar seu evento. Você pode criar seu próprio servi-
dor no Discord e usá-lo como um ponto de encontro online e
sede para seus eventos. Muitas plataformas virtuais também
estão disponıv́eis para jogar – você precisará considerar em
que plataformas você quer oferecer seus eventos quando co-
meçar a convocar Mestres. O Roll20 e o Fantasy Grounds
possuem licanças o�iciais da Wizards para conteúdos, e o
D&D Beyond oferece um sólido construtor de personagem
junto commaterial de referência e regras digitais.

QUANDO JOGAR
E� importante considerar a duração de suas sessões e seu

evento — você está planejando uma cadência semanal regu-
lar ou realizará um único �im de semana de jogo?
Se você está planejando reuniões semanais, como em uma

loja de jogos ou biblioteca, normalmente os melhores ho-
rários são após os dias de aula ou à noite, mas veri�ique com
seu público se há alternativas para pessoas com horários
diferentes. Se você estiver conduzindo jogos em uma noite da
semana, você deve considerar aventuras projetadas para ses-
sões mais curtas (consulte a seção “O que jogar” para mais
detalhes). Certi�ique-se de ter uma hora de inıćio e uma hora
de término de�inidas para esses eventos.
Para eventos maiores, de um dia ou de vários dias, você

quererá de�inir intervalos de tempo onde o jogo acontece
para facilitar o agendamento e para os jogadores jogarem
várias sessões durante o evento. Os intervalos de tempo são
geralmente segmentos de duas ou quatro horas sem sobrepo-
sição. Um dia inteiro pode consistir em três intervalos de
tempo de quatro horas cada, com intervalos de cerca de uma
hora entre eles, ou possivelmente seis ou sete intervalos de
tempo de duas horas cada um com alguns intervalos (ou in-
tervalos menores entre cada um). Seja gentil com seus joga-
dores e Mestres — certi�ique-se de agendar intervalos entre
os jogos!

O QUE JOGAR
Existem MUITAS aventuras para você escolher na DMs-

Guild, onde todas as aventuras da D&D Adventurers League
estão disponıv́eis. Geralmente, você precisará considerar seu
público para selecionar as aventuras certas para oferecer.
Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a determinar o que é
melhor.
Ao esperar muitos jogadores novatos, busque jogos de bai-

xo nıv́el (nıv́eis 1–4), também conhecido como estágio.
1. Sua chance de fazer algo para todos. Além disso, é reco-

mendado considerar uma aventura para suas mesas como
forma de introdução ou de ensinar a jogar. O guia de adapta-
ção para o D&D Starter Set e o D&D Essentials Kit (ambos
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produtos introdutórios) permite que você adapte parte ou
todo o conteúdo da aventura para a D&D Adventurers Lea-
gue. Você pode encontrar os guias de adaptação no site o�icial
da D&D Adventurers League (a partir desta publicação, os
guias estão sendo revisados e serão relançados no inıćio de
2022).
Se prever que seu público será ummisto de jogadores vete-

ranos e novatos, você deve oferecer uma seleção de aventuras
para abranger o público ao máximo. Em geral, você pode
planejar cerca de 3–5 mesas de jogo de estágio 1 (nıv́eis 1–4)
para cada mesa de jogo de estágio 2 (nıv́eis 5–10) e ainda
menos mesas de nıv́el alto. Seu público veterano pode te dar
pistas de qual demanda você poderia atender nos nıv́eis aci-
ma do 10º, ou estágio 2.
Se você está oferecendo uma aventura que faz parte de

uma série, certi�ique-se de oferecer as aventuras iniciais e,
possivelmente, mais algumas se o seu evento tiver tempo
su�iciente para serem jogadas.
Escolha aventuras mais novas em vez das mais antigas. Em

geral, as aventuras mais recentes terão mais demanda do que
asmais antigas, especialmente se você tiver jogadores vetera-
nos que podem ter jogado aventuras anteriores. No entanto,
você pode estruturar um evento ou reunião contıńua para
jogar em uma temporada especı�́ica de conteúdo de aventura,
o que trazmuita continuidade para jogar de sessão em sessão.
Se você tiver muitos jogadores, considere organizar uma

aventura épica como uma de suas ofertas. Essas aventuras
interativas em várias mesas são uma ótimamaneira de reunir
toda a comunidade da D&D Adventurers League para partici-
par de uma experiência compartilhada em grande escala.
Por último e mais importante, limite o número de aventu-

ras diferentes que você oferece. Uma boa regra é não mais do
que duas aventuras diferentes por intervalo de tempo de jo-
go, até um máximo de 3–4 aventuras diferentes por dia. Se
você estiver em um evento de várias sessões durante um dia
ou vários dias, conduza o mesmo conteúdo novamente para
permitir melhor �lexibilidade para as agendas dos jogadores.
Conduzir apenas algumas aventuras também requer menos
preparação para os Mestres além de custar menos se tiverem
comprado na DMsGuild.

COMPRANDO AVENTURAS
Cada DM é responsável por obter uma cópia da aventura que

querem conduzir em um evento. Para a maioria das aventuras,
isso signi�ica comprá-las na DMsGuild. E� importante manter isso
emmente ao trazer DMs para seu evento. Quanto mais aventuras
um mestre é solicitado a narrar, mais ele precisará gastar para
ter acesso ao conteúdo.
A� s vezes, se você tem um grupo estabelecido de Mestres, você

pode perguntar quais aventuras eles estão interessados em nar-
rar, em vez de pré-selecioná-las.

OBTENDO AJUDA
Amenos que tenha uma única mesa de jogadores para uma

única sessão, você não pode fazer tudo sozinho. Você precisa-
rá considerar o recrutamento de equipe de apoio e Mestres
para o seu evento.
E� bom considerar as seguintes funções para a equipe: con-

tato com o organizador local ou an�itrião do evento, mestre
de cerimônia dos jogos (responsável por alocar os jogadores

nas mesas certas), gerenciador de DMs (responsável por res-
ponder às perguntas dos DMs, levá-los às suas mesas, e aju-
dá-los a encerrar as sessões a tempo) e organizador de espa-
ço (que garante que os materiais dos jogadores estejam dis-
ponıv́eis quando necessário, mantêm as áreas de jogo limpas
e garante a limpeza após as sessões, assegurando que as
áreas estejam acessıv́eis).
Equipe do Evento. Se você terá um eventomenor (cerca de

30 pessoas ou menos), é bom que você faça toda a organiza-
ção do local, bem como o trabalho de planejamento antes do
evento. Quando o tamanho do seu evento chegar amais de 30
pessoas, é bom ter um membro da equipe no local para te
ajudar. Para cada 30–50 participantes únicos, considere adi-
cionar outro membro da equipe. Após obter mais de 100
jogadores, pode ser necessário que mais de um membro da
equipe ajude com o gerenciamento de jogadores.
Mestres/DMs. Seu participante mais importante em seu

evento — os jogos não acontecem se os DMs não participa-
rem. Se você tiver pré-agendado tudo, então os DMs já esta-
rão cientes do que e quando narrarão. Certi�ique-se de se
comunicar com seus DMs após o recrutamento! Idealmente,
eles precisam ser consultados sobre quaisquer mudanças no
cronograma (incluindo quaisquer trocas de aventura) pelo
menos 2 a 3 semanas antes do evento. Uma última observa-
ção: você não deve narrar em seu próprio evento, a menos
que seja um rupomuito pequeno de jogadores. Mantenha seu
foco na organização para estar disponıv́el para os outros.

DOCUMENTOS PARA SE TER EMMA� OS
Se o seu evento for presencial, você desejará ter algumas
coisas impressas para seus jogadores. Alguns desses itens
podem ser encontrados traduzidos no blog do Toca da
Coruja em “Documentos e Materiais de Apoio”:
• Fichas de registro da D&D Adventurers League (tenha
várias emmãos)

• Guia do Jogador da D&D Adventurers Legue(1–2 para
referência)

• Guia do Mestre da D&D Adventurers League (1–2 para
referência)

• Fichas de personagens de D&D (muitas versões estão
disponıv́eis — se imprimir, use a �icha de página única
ou a �icha de 3 páginas)

• Quaisquer materiais que você esteja usando para o
“aprender a jogar” (�ichas de referência de regras adici-
onais, etc.)

Não se preocupe em ter muito material impresso emmãos
se você tiver uma Internet con�iável e acessıv́el. No entanto,
a maioria dos jogadores usa �ichas de registro de papel e
alguns usam �ichas de personagem de papel, então certi�i-
que-se de tê-las sempre por perto.
Se o seu evento for online, basta ter os links para os docu-

mentos apropriados em um espaço de fácil acesso para que
seus jogadores e Mestres possam encontrá-los.
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CONSIDERAÇO� ES IMPORTANTES
Nesta seção, abordaremos especi�icamente alguns outros

tópicos importantes cruciais para o sucesso do seu evento.
Eles são:
• Criação de espaços seguros e acolhedores para jogar
• O kit de suporte o�icial
• Lista de veri�icação do organizador e esboço de crono-
gramas

ESPAÇOS INCLUSIVOS E DE RECEPÇA� O
A D&D Adventurers League valoriza uma comunidade in-

clusiva e diversi�icada de jogadores e Mestres que participam
dos eventos. Como organizador, esperamos que você forneça
um ambiente acolhedor e confortável para participantes de
todas as origens. Aqui estão as expectativas que a Wizards of
the Coast tem sobre você como organizador dos jogos da D&D
Adventurers League em público, e você, como organizador,
deve ter essas expectativas para seus participantes também.
Coloque a diversão em primeiro lugar. Não importa o que

aconteça nas mesas de jogo, mantemos as coisas amigáveis,
respeitosas e divertidas.
Recepcione a Todos. Nossa comunidade inclui uma gama

de pessoas diversas. Não importa quem se senta à mesa, nós
os fazemos se sentir bem-vindos.
Mantenha Tudo Limpo. Uma boa experiência de jogo in-

clui os espaços em que jogamos. Cada um de nós deve ajudar
a manter um ambiente limpo e seguro para todos.
Siga as Regras. Seguimos todas as regras do evento para

criar uma experiência da qual todos possam desfrutar.

CRIANDO UM CO� DIGO DE CONDUTA
E� importante considerar a implementação de um código de

conduta para qualquer experiência de jogo público. Para rece-
ber um kit de suporte o�icial, o código deve ser enviado para
revisão. Nenhum código de conduta funciona para todos os
eventos, então você precisará criar um que funcione para sua
comunidade. Temos orientações sobre como desenvolver um
código de conduta, que você deve ler antes de desenvolver
um. Você pode encontrá-lo aqui: Criando um Código de Con-
duta.

AVISOS DE CONTEU� DO DA AVENTURA
As mais novas aventuras da D&D Adventurers League têm
avisos de conteúdo apresentados como parte da descrição da
aventura. Ao listar as aventuras durante o pré-registro e
durante o evento, recomendamos a postagem de avisos de
conteúdo com a descrição da aventura. Isso pode ajudar os
jogadores a entender qual conteúdo pode exigir uma
conversa com seu Mestre antes de jogar.

FERRAMENTAS DE SEGURANÇA
Para garantir um ambiente acolhedor e divertido para todos,
você deve incentivar seus DMs a usarem ferramentas de
segurança em suas mesas. Depende de cada Mestre escolher
uma abordagem em consonante com o jogador que funcione
melhor para sua mesa. Um guia para usar ferramentas de
segurança pode ser encontrado aqui.

SEU EVENTO, SUA RESPONSABILIDADE
A natureza frequentemente localizada da comunidade da
D&D Adventurers League signi�ica que a aplicação das
violações do código de conduta e o desenvolvimento dos
padrões da comunidade são responsabilidades do
organizador. Você deve levar essa responsabilidade a sério e
garantir que haja planos de escalonamento adequados para
violações. A D&D Adventurers League e a Wizards of the
Coast podem suspender o acesso do organizador aos kits de
suporte o�iciais se houver violações não resolvidas que criem
um ambiente inseguro ou hostil em seu evento.

KITS DE SUPORTE OFICIAL
Você pode solicitar suporte o�icial para o seu evento se ele

atender aos seguintes critérios. Solicite os kits de suporte
acessando nosso portal de Suporte ao Cliente. Observe que
você deve criar uma conta Wizards para solicitar um kit de
suporte o�icial.
• Você tem um código de conduta pronto para revisão
• Seu evento tem um público esperado de pelo menos 20
jogadores (não incluindo Mestres)

• Você tem um nome, data e local para o evento
• Você enviou sua solicitação pelo menos 60 dias antes da
primeira data de seu evento

O QUE VOCE� RECEBE
Se seu programa for aprovado, você receberá o seguinte

como parte do kit de suporte:
• O Posto de Troca. Este é um pacote de evento que permi-
te aos jogadores trocar itens mágicos por itens especı�́i-
cos no posto, e ajuda a facilitar as trocas entre persona-
gens. Ele é atualizado pelo menos uma vez por ano.

• Prévia de Visualização Gratuita das Aventuras E� picas.
Você pode solicitar qualquer aventura épica (multi-mesa
interativa) que já foi anunciada se o seu evento cair den-
tro de uma janela dos 90 dias, que começa 30 dias após a
divulgação da prévia.

• A aventura épica da Red War. Esta é uma aventura épica
agnóstica que está permanentemente disponıv́el para os
organizadores.

INICIATIVAS DE CARIDADE
Se o seu evento tiver uma iniciativa de doação para a caridade,

seja uma parte da programação do evento ou damissão do evento
em si, você receberá suporte adicional desde que inclua o nome
da instituição de caridade e o link para o site da instituição para
veri�icação.
• Você pode solicitar qualquer E� pica que não esteja na loja da
DMsGuild.

• Você pode solicitar qualquer E� pica disponıv́el na loja DMs-
Guild, e nós forneceremos a versão de visualização gratuita-
mente.

• Você pode oferecer re-rolagens para jogadores que doarem
uma vez por evento.

• Você recebe a Recompensa de Evento desta temporada para
ser distribuıd́a a qualquer pessoa que faça uma doação de
caridade de um valor mıńimo que você determinar.
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LISTA DE VERIFICAÇA� O DO ORGANIZADOR
Aqui está uma lista de veri�icação para ajudá-lo a organi-

zar um evento local. Observe que cada evento terá suas
próprias necessidades especı�́icas, portanto, considere esta
orientação útil. Eventos menores geralmente podem com-
primir um pouco esses cronogramas. Esta lista de veri�ica-
ção não é abrangente e muitos dos itens listados abaixo se
aplicam apenas a eventos presenciais.

+180 dias antes da data do evento
☐ Falar com o local ou an�itrião da convenção
☐ Negociar o espaço e revisar a questão de acessibilidade
☐ Escolher as datas dos eventos
☐ Começar a recrutar a equipe principal
☐ Anunciar o "save the date"

120 dias antes da data do evento
☐ Concluir o recrutamento da equipe principal
☐ Começar a recrutar Mestres
☐ Desenvolver o cronograma de eventos
☐ Desenvolver o código de conduta
☐ Anunciar mais detalhes do evento

90 dias antes da data do evento
☐ Abrir o pré-registro e postar o código de conduta
☐ Enviar a solicitação de suporte o�icial
☐ Abordar quaisquer necessidades previstas dos
participantes (opções de alimentação, estacionamento,
etc.)

60 dias antes da data do evento
☐ Concluir o recrutamento dos Mestres
☐ Começar a criar/comprar materiais para o presencial
☐ Con�irmar o local

30 dias antes da data do evento
☐ Distribuir qualquer material o�icial de suporte para
Mestres

☐ Começar a orientar os Mestres
☐ Anunciar a última chamada para o pré-registro

14 dias antes da data do evento
☐ Fechar o pré-registro
☐ Con�irmação dos Mestres para garantir a preparação
☐ Con�irmar o local

7 dias antes da data do evento
☐ Inventariar e embalar os materiais a serem usados
presencialmente

☐ Con�irmação �inal dos Mestres
☐ Con�irmar a equipe principal

Na data do evento (antes do início)
☐ Chegar cedo para a arrumação
☐ Con�irmar com o local na chegada
☐ Veri�icar a localização dos banheiros, acesso para
de�icientes, saıd́as de emergência, postos de primeiros
socorros, rotas de evacuação

☐ Postar o código de conduta
☐ Organizar a área de recepção
☐ Con�igurar a área de informações
☐ Indique os espaços (incluindo sinalização, mesas de jogo,
etc.)

Durante o evento
☐ Certi�icar-se de que a equipe e os Mestres estejam
fazendo pausas

☐ Resolver as preocupações dos participantes em tempo
hábil

☐ Fazer limpeza frequentante das áreas (a cada poucas
horas)

☐ Permanecer receptivo à opinião dos participantes
☐ Divertir-se muito!

Na conclusão do evento
☐ Empacotar todos os materiais (peça ajuda da equipe)
☐ Fazer a limpeza �inal da área
☐ Veri�icar o responsável local para um retorno
☐ Coletar todos os comentários dos participantes
☐ Agradecer a sua equipe e aos Mestres
☐ Ir para casa e se dar os parabéns!

DU� VIDAS E INFORMAÇO� ES
ADICIONAIS
Os seguintes recursos estão disponıv́eis para você manter-

se atualizado com as últimas notıćias e discussões da Adven-
turers League!
• Site o�icial da D&D Adventurers League. Sua fonte
para informações gerais, bem como de documentação
para jogos. A FAQ também pode ser encontrada aqui, e
dá respostas mais aprofundadas para questões especı�́i-
cas. Para o Brasil, temos um compilado em Português.

• Discord o�icial da D&D Aventurers League. Junte-se
à discussão animada com canais dedicados a todos os
tipos de assuntos! Todas as últimas notıćias são publica-
das aqui também.

• Blog o�icial da D&D Adventurers League. O Yawning
Portal é o lar do nosso blog! Descubra tudo sobre as
novas aventuras lançadas, mergulhe nos com e nos por
quês, e veja sobre o que a equipe está falando.
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